
Quan Trắc Khí Tượng Thuỷ Văn
GIẢI PHÁP QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN HOÀN CHỈNH



Tại Xylem, chúng tôi cam kết giúp bạn 
giải quyết những khó khăn trong quan 
trắc khí tượng thuỷ văn

Thiết bị của chúng tôi luôn mang đến sự tin 
cậy.
Chúng tôi cung cấp một loạt các thiết bị tân tiến, cho phép 
đo đạc tin cậy trong các điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Các 
chuyên gia ứng dụng của chúng tôi tự hào trong việc thiết 
kế, xây dựng và phục vụ các thiết bị và hệ thống quan trắc 
với độ chính xác cao giúp bạn thu thập dữ liệu quan trắc 
nước chính xác.

Công nghệ của chúng tôi tiết kiệm thời gian 
quý báu cho bạn.
Thiết bị của chúng tôi cung cấp dữ liệu đáng tin cậy mà bạn 
cần để vận hành nhanh chóng, làm việc hiệu quả và tiết 
kiệm chi phí. Truy cập theo thời gian thực và lưu trữ dữ liệu 
tự động từ hệ thống các vị trí quan trắc của bạn giúp giảm 
các chuyến đi tới hiện trường mà vẫn đảm bảo rằng các địa 
điểm vẫn đang được thu thập dữ liệu chất lượng.

Các chuyên gia ứng dụng của chúng tôi 
hiểu những thách thức của bạn.
Mỗi môi trường là độc nhất, đó là lý do tại sao chúng tôi 
tùy chỉnh thiết kế hệ thống phù hợp với từng vị trí của 
bạn. Hãy để các đội ngũ tích hợp hệ thống giàu kinh 
nghiệm của chúng tôi thiết kế một giải pháp quan trắc 
đáp ứng nhu cầu của dự án cụ thể của bạn và hỗ trợ 
bạn liên tục trong nhiều năm tới.

Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết các 
vấn đề về nước.

Nội dung.
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Các Thương Hiệu Của Xylem Analytics

Xylem được xây dựng từ những thương hiệu mà bạn đã biết và tin dùng - trong đó có một số đã và đang cung cấp 
những giải pháp quan trắc đáng tin cậy trong 65 năm qua.

YSI sản xuất các thiết bị theo dõi chất lượng 
nước, mực nước, ghi dữ liệu và đo từ xa để 
lấy mẫu, thu thập dữ liệu và thực hiện quan 
trắc liên tục.

SonTek sản xuất thiết bị Doppler sóng âm 
để đo vận tốc nước ở đại dương, sông, hồ, 
kênh, bến cảng, cửa sông và trong phòng 
thí nghiệm.

Websites / Blogs

• sontek.com

• xylemanalytics.com

• ysi.com/stormwater

• ysi.com/systems

• ysi.com/blog

• exowater.com

• xylem-analytics.vn

Kết nối với chúng tôi

Facebook

• /sontekysi

• /myysi

Twitter

• /ysiinc

• /xylemInc

• LinkedIn

• /company/sontek-ysi

• /company/ysi

YouTube Videos

• /user/Sontekysi

• /ysiinc
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Quan Trắc Khí Tượng Thuỷ Văn

Hệ thống quan trắc Hydro-Meteorological (khí tượng 
thuỷ văn) của Xylem cung cấp các phép đo đạc chính xác 
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khắp nơi trên thế giới. 
Cho dù tìm cách đo nước ở sông, suối hay hồ, các thiết bị 
đo và quan trắc của Xylem đã nổi tiếng nhờ sự mạnh mẽ, 
dễ sử dụng và tính ứng dụng.

Nhiều cảm biến, bao gồm các cảm biến khí tượng, có 
thể được tích hợp trong hệ thống của chúng tôi. Điều 
này tạo nên một trạm quan trắc khí tượng đầy đủ chức 
năng cho nhiều ứng dụng quan trắc và dự báo thời tiết. 
Chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn giải quyết những khó 
khăn nhất về khí tượng thuỷ văn mà bạn gặp phải.
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Dự án quan trắc khí tượng thuỷ văn có thể được thực 
hiện vì nhiều lí do như kiểm soát lũ lụt, quản lý nước, ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước và việc xử 
lý nước ở một số khu vực nhất định.

Dữ liệu từ các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn đóng vai 
trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường trước các mối 
nguy có tác động lớn như thời tiết xấu và lũ quét, cung cấp 
thông tin liên quan đến các quyết định về nguồn  nước.

Chúng tôi nhận ra rằng không thể hiểu cặn kẽ về lượng 
mưa, dòng chảy và các sự kiện thời tiết /khí hậu nếu như 
không có dữ liệu quan trắc chính xác. Các thương hiệu của 
Xylem hoạt động cùng nhau, cung cấp một giải pháp tổng 
thể để đảm bảo đáp ứng ngân sách của bạn mà không ảnh 
hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu.

Các thiết bị quan trắc của Xylem bền bỉ và đáng tin 
cậy với công nghệ cảm biến vượt trội đáp ứng các yêu 
cầu vị trí quan trắc khí tượng thuỷ văn của bạn.

Các giải pháp quan trắc từ xa và liên tục của chúng tôi 
truyền tải dữ liệu thời gian thực giúp bạn vượt qua các 
khó khăn trong quan trắc và cung cấp giải pháp hiệu 
quả về chi phí.

Phao quan trắc bao gồm một đầu dò YSI và các cảm biến khí 
tượng.

Trạm quan trắc bao gồm một thiết bị ghi dữ liệu Storm 3 của 
YSI và một cảm biến khí tượng.
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Các Ví Dụ Về Hệ Thống

Các hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn di động 
hoặc cố định của Xylem được thiết kế tùy chỉnh để đáp 
ứng các thông số kỹ thuật của bạn. Các hệ thống tiên tiến, 
linh hoạt này đáp ứng hầu hết mọi tiêu chí tuân thủ và bảo 
vệ an toàn cộng đồng. Các phép đo điển hình bao gồm mực 
nước, lưu lượng, vận tốc, chất lượng nước, độ ẩm tương 
đối và nhiệt độ không khí, lượng mưa, tốc độ gió và bức xạ 
mặt trời.

• Các hệ thống di động: tủ đúc bằng nhôm, hộp dạng vỏ
sò bằng sợi thủy tinh và lớp bảo vệ toàn diện.

• Hệ thống cố định: gắn cố định trên cột, lan can hay
thành cầu và bục bê tông.

• Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực thông qua các
modem di động hoặc modem vô tuyến đến các máy
tính cá nhân hoặc tùy chọn các trang web riêng tư hoặc
công khai.

• Thông báo khi có một mẫu đã được thu hoặc có tiêu
chí báo động khác như có một thông số vượt quá giới
hạn tối đa.

Tháp quan trắc bao gồm một thiết bị ghi dữ liệu YSI và các 
cảm biến khí tượng.

Tháp quan trắc bao gồm một thiết bị ghi dữ liệu YSI và các 
cảm biến khí tượng.

Trạm quan trắc toàn diện bao gồm một thiết bị ghi dữ liệu YSI, 
máy đo mưa và các cảm biến khí tượng khác.
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Các hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn cố định như 
gắn cố định trên cột, lan can hay thành cầu và bục bê tông, 
cung cấp các lựa chọn an toàn cho việc quan trắc lâu dài. 
Nhà trạm bằng kim loại, lắp đặt tại bờ sông, và gắn trên cầu 
với vỏ hộp đạt chuẩn NEMA-4X bên dưới là một ví dụ hệ 
thống thuỷ văn thiết kế theo yêu cầu và bao gồm các thiết 
bị sau đây:

1. Đầu dò EXO2 của YSI.
2. SonTek-SL.
3. Cảm biến đo mực nước radar YSI.
4. Thiết bị đo mưa YSI.
5. Thiết bị đo mực nước dạng bọt khí Amazon YSI.
6. Cảm biến gió, nhật xạ kế, cảm biến độ ẩm tương

đối và pin mặt trời từ nhà cung cấp khác.
7. Thiết bị ghi dữ liệu Storm 3 của YSI với dịch vụ

lưu trữ dữ liệu đám mây Storm Central.

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-EXO2-Multiparameter-Sonde-8
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?SonTek-reg--SL-Series-16
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-WaterLOG---Water-Level-Radar-Series-H-3611-12-13-55
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?WaterLOG-H-340SDI-Rain-Gauge-321
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-Amazon-Water-Level-Bubbler-224
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-WaterLOG-Storm-3-Datalogger-54
https://www.xylem-analytics.vn/media/pdfs/storm-central-getting-started-guide-(d27-01-0214-web).pdf
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Các thiết bị quan trắc dòng chảy của Xylem cung 
cấp các giải pháp cho các hệ thống quan trắc khí tượng 
thuỷ văn cố định với các điều kiện lưu lượng phức tạp. 
Cho dù tìm cách đo lưu lượng tại sông, suối hay kênh, 
các thiết bị quan trắc lưu lượng của Xylem cũng đã nổi 
tiếng nhờ sự mạnh mẽ, dễ sử dụng và tính ứng dụng. 
Kết hợp với các giải pháp ghi dữ liệu và đo từ xa của 
chúng tôi (trang 8) và các cảm biến khí tượng để tạo 
ra một hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn với các 
cảnh báo theo thời gian thực.

Có khả năng làm việc trong các kênh nhân tạo và tự 
nhiên, thiết bị SonTek-IQ có thể thu thập dòng chảy 
(vận tốc khu vực) và dữ liệu thể tích kể cả khi mực 
nước xuống thấp đến trong 8 cm.

• Được thiết kế đặc biệt cho các kênh mở

• Dữ liệu vận tốc trong 3D với các ô nhỏ 2 cm (0,8 in)

• Tự hiệu chỉnh mực nước bằng chùm tia dọc và
cảm biến áp suất

Cài đặt kênh SonTek- IQ 
như một phần của trạm 
khí tượng thuỷ văn

Các thiết bị SonTek-SL được thiết kế cho các ứng dụng 
quan trắc bên trên cầu, kênh, sông  và cảng /bến cảng để 
thu thập dữ liệu vận tốc và xả thải. Hệ thống này cung cấp 
dữ liệu vận tốc Doppler chất lượng cao nhất mà không 
cần người dùng phải trở thành chuyên gia về công nghệ  
Doppler.

• Hình dáng thon gọn dễ bảo trì, vệ sinh, vừa vặn với bất
kỳ kích thước kênh nhân tạo hoặc tự nhiên nào.

• Nhẹ và dễ dàng để vận chuyển, mang theo và tiếp cận.

Ví dụ điển hình về lắp đặt một hệ thống SonTek-SL 1500 dựa 
vào bờ kênh bê tông là một phần của hệ thống quan trắc 
thuỷ văn

https://www.xylem-analytics.asia/productsdetail.php?SonTek-IQ-Series-11
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Các hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn di động cung 
cấp tùy chọn quan trắc an toàn để triển khai tại nhiều vị trí. 
Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp trên đất và phao để đáp 
ứng tất cả các nhu cầu dữ liệu thời gian thực của bạn.

Được thiết kế để dễ dàng nâng lên, các tủ đúc bằng nhôm 
di động cho phép linh hoạt về vị trí mà vẫn duy trì một giải 
pháp quan trắc an toàn.

• Ống luồn dây điện, chống va đập giúp kết nối cảm biến
với hộp.

• Có sẵn tùy chọn tủ đúc bằng nhôm hoặc hộp vỏ sò
bằng sợi thủy tinh.

Những giải pháp sử dụng phao cho phép triển khai nhanh 
chóng từ bờ biển đến con thuyền nhỏ. Các thiết bị quan trắc 
xuyên qua thân tàu cho phép các hoạt động thường xuyên 
trở nên đơn giản, nhanh chóng và an toàn.

• Tùy chọn đo từ xa cho phép truy cập nhanh dữ liệu
quan trắc.

• Chịu được các điều kiện khắc nghiệt trong các ứng
dụng tại hồ, ao, hồ chứa và cửa sông.

• Sơn chống bám bẩn dùng ở biển giúp hạn chế sự tích
tụ của các vi sinh vật bám trên vỏ tàu.

• Hầu hết các mô hình đều có thể hoạt động mà không
cần thợ lặn.

Hệ thống quan trắc tủ đúc bằng nhôm di động bao gồm một 
thiết bị đo mực nước YSI Bubbler, đầu dò, thiết bị ghi dữ liệu 
và các cảm biến khí tượng.

Phao quan trắc gồm các cảm biến khí tượng.
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Các hệ thống quan trắc toàn diện dựa trên thiết bị ghi 
dữ liệu Storm 3 cải tiến và có lớp vỏ bọc đạt chuẩn Ne-
ma-4X của chúng tôi. Được thiết kế với kết nối Wi- Fi, Thiết 
bị ghi dữ liệu Storm 3 cho phép dễ dàng cấu hình và thu 
thập dữ liệu bằng giao diện đồ họa người dùng (graphical 
user interface - GUI) dựa trên trình duyệt, với tất cả các 
trình duyệt web tiêu chuẩn trên PC, Máy tính bảng và điện 
thoại thông minh.

• Bộ ghi dữ liệu tương thích với một loạt các tùy chọn
đo đạc từ xa như Wi-Fi, di động, vệ tinh GOES, radio
quang phổ rộng và vệ tinh thương mại.

• Theo dõi dữ liệu của bạn 24/7 để tăng chất lượng dữ
liệu và cảnh báo sớm thông qua các âm thanh, tín hiệu
báo động.

Giải pháp lưu trữ dữ liệu trên đám mây Storm Central 
của chúng tôi thu thập dữ liệu từ thiết bị ghi dữ liệu 
Storm theo thời gian thực.

Truyền thông thông qua các thiết bị như modem di 
động và bộ phát tín hiệu vệ tinh GOES. Hơn nữa, dịch 
vụ Storm Central có khả năng kết nối trạm GOES đã có 
sẵn của bạn, cung cấp dữ liệu của bạn ngay lập tức.

Ví dụ về một hệ thống quan 
trắc toàn diện bao gồm một 
thiết bị ghi dữ liệu Storm 3 
YSI.

Giải pháp lưu trữ dữ liệu trên đám mây Storm Central được thể 
hiện trên nhiều nền tảng.
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Các chuyên gia Hệ thống và Dịch vụ tích hợp của  
Xylem có thể cung cấp các trạm khí tượng thuỷ văn tích 
hợp chuyên nghiệp phù hợp với công nghệ được sử dụng 
bởi các cơ quan khí tượng nhà nước, yêu cầu của Cơ quan 
thời tiết Quốc gia, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương 
(NOAA). Chúng tôi có thể lắp đặt hoàn chỉnh tháp độc lập 
đáp ứng các yêu cầu về chiều cao 3 m hoặc 10 m với khả 
năng chống sét hàng đầu. Các chuyên gia khí tượng thuỷ 
văn của chúng tôi có thể sử dụng nhiều cảm biến của bên 
thứ ba từ hầu hết các nhà sản xuất lớn để đáp ứng nhu 
cầu quan trắc cụ thể của bạn, cung cấp giải pháp quan trắc 
hoàn chỉnh cho địa điểm của bạn.

Hãy để đội ngũ tích hợp hệ thống giàu kinh nghiệm của 
chúng tôi thiết kế một giải pháp quan trắc đáp ứng nhu cầu 
của dự án cụ thể của bạn và hỗ trợ bạn liên tục trong nhiều 
năm tới.

Phao quan trắc bao gồm các cảm biến khí tượng.

Tháp quan trắc 10 m bao gồm các cảm biến khí tượng, thiết 
bị ghi dữ liệu và phép đo từ xa di động.

Trạm quan trắc toàn diện bao gồm một thiết bị đo mưa YSI, 
thiết bị ghi dữ liệu Storm 3, truyền dữ liệu qua vệ tinh GOES 
và các cảm biến khí tượng.
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Thiết Kế Hệ Thống

Chọn các cảm biến Xylem từ các danh mục trong 
danh sách chọn bên dưới để chúng tôi có thể thiết kế 
một hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn đáp ứng 
những nhu cầu quan trắc và truyền dữ liệu độc nhất 
trong dự án cụ thể của bạn.

Liên hệ đại diện kinh doanh tại địa phương của bạn 
hoặc truy cập ysi.com và sontek.com để biết thêm chi 
tiết về đặc tính cảm biến, các tùy chọn phụ kiện. Chúng 
tôi cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ lắp đặt và đào 
tạo.

Đại diện Xylem đang cài đặt một giải pháp quan trắc khí tượng 
thuỷ văn.
MỰC NƯỚC

Nile Radar
(502/504/517)

Được thiết kế để gắn trên cầu và bục hoặc trực tiếp trên 
mặt nước, cảm biến đo mực nước YSI Nile Radar cung 
cấp giải pháp quan trắc nước không tiếp xúc trong một 
thiết bị nhẹ và nhỏ gọn. Giao diện đáng tin cậy và truyền 
nhận thông tin SDI-12 hoặc MODBUS RS485 đơn giản 
của thiết bị đảm bảo tích hợp liền mạch với các trạm quan 
trắc nước hiện tại. Với 3 mô hình để lựa chọn, Nile Seri 
chắc chắn đáp ứng các nhu cầu quan trắc nước của bạn

• Khoảng chính xác ±3 mm

• Các tùy chọn thiết lập bản đồ cải tiến

Thiế bị đo mực nước Amazon dạng bọt khí Thiế bị đo mực nước YSI Amazon dạng bọt khí là một 
hệ thống lọc khí thông minh được xây dựng với khả năng 
truyền nhận thông tin và dễ dàng cài đặt. Thiết kế bền bỉ 
của hệ thống thiết bị tạo bọt Amazon được phát triển cho 
các nhà thủy văn và các chuyên gia về nước để cung cấp 
các phép đọc chính xác và độ lặp lại cao trong thời gian 
dài. Hệ thống này có thể được sử dụng như một thiết bị 
độc lập hoặc một cảm biến phù hợp hoàn toàn với quy 
trình truyền nhận thông tin bao gồm SDI-12, MODBUS 
qua RS-485 hoặc TCP và 4-20mA.

• Không yêu cầu phần mềm đặc biệt.

• Dễ dàng cấu hình với màn hình tùy chọn và / hoặc
Giao diện đồ họa người dùng (GUI) trình duyệt web

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-WaterLOG-Nile-Water-Level-Radar-Series-99
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-Amazon-Water-Level-Bubbler-224
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Đo mực nước dạng đếm xung (H-3301/11/42) Lý tưởng cho cho các vị trí quan trắc cố định, thiết kế nhỏ 
gọn và chắc chắn của Thiết bị đo mực nước dạng đếm 
xung YSI cung cấp một giải pháp không chiếm nhiều 
không gian. Quan trắc vị trí của một cái phao và ròng 
rọc bằng một cảm biến từ tính, thiết bị này giảm tối đa độ 
nhạy tĩnh định, cho dữ liệu có độ chính xác cao.

• Màn hình tích hợp sẵn bằng nút “Push to Read”.

• Bộ mã hóa quang hoàn toàn giữ đúng vị trí ngay cả
khi mất điện.

Thiết bị đo mực nước nhúng chìm (H-3123) Được thiết kế đặc biệt để đo áp suất, nhiệt độ và mực 
nước của đất và nước bề mặt, Thiết bị đo mực nước 
nhúng chìm YSI có thể truyền dữ liệu kỹ thuật số qua 
chiều dài cáp lên đến 1000 feet (304.8 m). Điểm độc đáo 
của bộ đo mực nước nhúng chìm là hệ thống ngăn cản 
độ ẩm không khí, khả năng bù khí quyển mà không cần 
hiệu chuẩn tại chỗ.

• Cài đặt đơn giản và bao gồm đầu ra SDI-12

• Độ chính xác trong phạm vi nhiệt độ vượt quá ± 3 mm
(0,01 ft) nước

KHÍ TƯỢNG
Máy đo mưa dạng đếm xung (H-3401) Có khả năng duy trì độ chính xác cao với tốc độ mưa 

tăng trong khoảng từ 635 mm (0-25 inch) mỗi giờ, Máy đo 
mưa dạng đếm xung có hai màn hình hình phễu bằng 
thép không gỉ có thể tháo rời và có vỏ chống gỉ. Thiết bị 
này cũng có cảm biến đo xung lượng mưa bằng từ trường 
và một bộ cân bằng mực nước cơ học để đảm bảo dữ liệu 
chính xác.

• Bộ vi xử lý tích hợp tự động khắc phục các lỗi sai

• Đầu ra SDI-12
Đầu dò Độ ẩm tương đối /Nhiệt độ (H-380) Hiện nay, nhờ sự vận hành không cần hiệu chỉnh trong 

thời gian dài, đầu dò độ ẩm tương đối /nhiệt độ của YSI 
có các đầu ra và các tùy chọn bảo trì đơn giản để phù hợp 
với các ứng dụng của bạn.

• Vỏ bọc kín, chống ăn mòn và không dẫn điện giúp
chống lại sự tích tụ các chất bám bẩn.

• Mô-đun HygroClip có thể thay đổi qua lại hoàn toàn
có thể được thay thế nhanh chóng tại hiện trường mà
không ảnh hưởng độ chính xác và không cần hiệu
chuẩn.

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-WaterLOG-Shaft-Encoder-Water-Level-Instrument-H-3301-11-42-323
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-WaterLOG-Submersible-Pressure-Transducer-H-3123-324
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-WaterLOG-Submersible-Pressure-Transducer-H-3123-324
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Cảm biến gió hiệu suất cao (H-375) Cảm biến gió hiệu suất cao được thiết kế bền bỉ để có 
thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt, khối lượng nhẹ 
sẽ không đủ để có được các phép đo đạc hướng và tốc 
độ gió theo phương ngang chính xác. Thiết kế đơn giản 
và cấu trúc chống ăn mòn làm cho cảm biến này lý tưởng 
cho rất nhiều ứng dụng đo đạc gió. Ghép nối cảm biến 
này với bất kỳ một thiết bị ghi dữ liệu YSI nào để tăng độ 
tin cậy và thu thập dữ liệu trong thời gian thực.

• Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -50 đến +60°C.

• Các ổ bi bằng thép không gỉ, có độ chính xác.
Cảm biến khí áp (H-378) Mặc dù được đặt bên trong vỏ bọc của thiết bị ghi giữ liệu 

có lỗ thông hơi để bảo vệ và dễ dàng kết nối, cảm biến 
khí áp cung cấp các phép đo đạc khí quyển chính xác tại 
các địa điểm của bạn. Thiết bị bền bỉ và có ổn định cao 
này đã được thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt với 
nhiệt độ vận hành từ -50 đến +60°C.

• Đủ bền bỉ trong các điều kiện khắc nghiệt

• Bù nhiệt độ để đảm bảo độ chính xác

Nhiệt kế silicon (H-3791) Nhiệt kế silicon bền bỉ và đáng tin cậy, mang đến cho 
bạn một cảm biến độc đáo được thiết kế để đo đạc bức xạ 
mặt trời toàn cầu trong tất cả các loại ứng dụng và nghiên 
cứu. Bộ dò quang điện silicon có độ bền cao của thiết bị 
này được gắn trong một đầu thu nhỏ được điều chỉnh 
hoàn toàn bằng cosine đảm bảo cảm biến này vận hành 
trơn tru trong mọi điều kiện từ nhiệt độ lạnh có thể đóng 
băng đến nhiệt độ cao có thể gây bỏng.

• Nhiệt độ vận hành từ -30 đến +70° C.

• Không có lỗi từ định hướng.
CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Đầu dò đa thông số EXO2 Thích hợp cho các ứng dụng nội địa và ven biển quan 
trắc lâu dài, liên tục xuống tới 250 m (828 feet). Với các 
đầu nối chịu ẩm ướt, các cảm biến thông minh và một 
cần gạt chống bám bẩn, đầu dò chất lượng nước 6 cổng  
YSI EXO2, vượt trội so với các thiết bị khác trong ngành.

• Cảm biến, vỏ và o-ring làm từ titanum.

• Tải trọng /cấu hình cảm biến linh hoạt.
Thiết bị đo nhiệt độ không khí /nước /đất (H-377) Đầu dò Nhiệt độ Không khí /Đất /Nước đo nhiệt độ không 

khí, đất hoặc nước trong phạm vi từ -40 đến +80° C. Đầu 
dò không cần hiệu chuẩn, cho phép đáp ứng nhanh và độ 
chính xác cao. Vỏ bọc kín, chống ăn mòn và không dẫn 
điện đảm bảo độ bền trong môi trường không thuận lợi.

• Tương thích với các thiết bị ghi dữ liệu H-350 XL và
H-500 XL.

• Vận hành lâu dài không cần hiệu chuẩn

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-EXO2-Multiparameter-Sonde-8
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VẬN TỐC VÀ LƯU LƯỢNG
SonTek-SL Được thiết kế đặc biệt gắn trên cầu, bờ tường dọc 

kênh, hoặc bờ sông, kiểu dáng đẹp, gọn nhẹ của thiết bị  
SonTek SL giúp dễ dàng lắp đặt. Có ba mẫu để chọn lựa, 
SL có thể sử dụng trong các kênh nhỏ mà bạn có thể nhảy 
qua được cho đến các con sông rộng lớn như Amazon.

• Nhẹ và dễ dàng để vận chuyển, mang theo.

• Tùy chọn cài đặt linh hoạt, tùy chỉnh để phù hợp với
nhiều ứng dụng

TRUYỀN THÔNG TIN
Storm Central Thu thập dữ liệu thông qua Storm Central cho phép tải 

dữ liệu xuống từ bất cứ máy tính hoặc thiết bị di động 
nào bằng kết nối internet. Các thông báo cảnh báo tùy 
chỉnh qua tin nhắn SMS và /hoặc email cho bạn biết khi 
nào mẫu được lấy và các tiêu chí cảnh báo khác như một 
thông số vượt quá giới hạn tối đa.

• Đẩy dữ liệu đi từ bộ ghi dữ liệu cho phép chúng ta ít
phải đến các địa điểm hơn.

• Dữ liệu được bảo mật và sao lưu.
Bộ phát tín hiệu GOES (H-2221-V2) Được thiết kế đặc biệt để phát tín hiệu cảm biến bằng 

cách đọc qua hệ thống vệ tinh GOES, Bộ phát tín hiệu 
GOES được chứng nhận có khả năng liên kết với bất kỳ 
thiết bị ghi dữ liệu Storm 3 Series XL nào. Hệ thống nhỏ 
gọn chứa bộ thu GPS tích hợp và cho phép điều chỉnh 
công suất truyền tín hiệu để đạt được độ chính xác cao.

• Có thể truyền dữ liệu dạng nhị phân, ASCII hoặc định
dạng dữ liệu giả nhị phân.

• Hoạt động dựa trên phiên bản 2.0 của tiêu chuẩn
chứng nhận DCPRS.
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THU THẬP DỮ LIỆU
Storm 3 Được thiết kế với kết nối Wi-Fi khi cài đặt thông qua điện 

thoại thông minh, máy tính bảng hay laptop, thiết bị ghi 
dữ liệu Storm 3 cho phép dễ dàng cấu hình và thu thập 
dữ liệu bằng giao diện đồ họa người dùng (graphical user 
interface - GUI) dựa trên trình duyệt, với tất cả các trình 
duyệt web tiêu chuẩn trên PC, máy tính bảng và điện 
thoại thông minh.

• Thu thập dữ liệu thời gian thực.

• Tùy chọn thiết lập cảm biến dựa trên thư viện.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm?
Vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

Xylem Analytics - Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 938800104
Email: analytics.vietnam@xyleminc.com

Web: www.xylem-analytics.vn




